1. Vydání sborníku „Prapory sborů dobrovolných hasičů okresu Liberec“
Odborná rada pro historii a muzejnictví Okresního sdružení hasičů
Čech,Moravy a Slezska v Liberci dokončila zpracování přehledu hasičských praporů,
které mají v držení některé sbory dobrovolných hasičů našeho okresu.V současné
době má celkem 24 sborů svůj prapor.Nejstarší sborový prapor mají hasiči ve Světlé
pod Ještědem z roku 1929.Do přehledu byl dále zařazen společný hasičský prapor
hasičských sborů obce Bílá /navíc tvoří jeden okrsek/,dále prapor okresního sdružení
a prapory nejvyšších hasičských orgánů,které byly uděleny za dobrou práci několika
sborům v okrese Liberec /Čestný prapor Ústředního výboru Československého svazu
požární ochrany nebo Čestný prapor Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska/.
Komise děkuje sborům za pomoc při zpracování fotodokumentace pro
sborník.Vydání sborníku se podařilo realizovat v únoru 2017 a následně bylo hned
započato sekretariátem OSH Liberec s distribucí sborníku prostřednictvím okrsků.
Sborník obdrží po jednom výtisku všechny sbory v okrese a dále členové výkonného
výboru OSH Liberec.

2. Patron hasičů – sv.Florián
Blíží se 4.květen,který je považován za svátek hasičů. Toto datum není
vybráno náhodně.Vychází z legendy o sv.Floriánovi , který je považován za ochránce proti
nebezpečí ohně a vody.Dle legendy původně římský voják přijal křesťanství,když pobýval se
svojí posádkou na území dnešního Rakouska poblíž města Lorch, za což byl Římany
pronásledován a posléze uvězněn.Byl odsouzen ke svrhnutí z mostu do řeky Enns s mlýnským
kamenem na krku.Dle pověsti jeho tělo vyplavila řeka na břeh skály,kde ho několik dnů střežili
orli.Poté ho křesťanská žena pochovala na místní křesťanský hřbitov.Tato událost je historicky
datována 4.květnem roku 3O4 a proto je tento datum zvolen i za neoficiální svátek hasičů
téměř v celé Evropě /v několika málo zemích např.Belgie,Francie mají hasiči za svého patrona
sv.Barboru/.
Bude jistě dobré si připomenout ve sborech tento hasičský svátek ať již při
hasičských soutěžích dětí či dospělých a o jeho existenci vhodným způsobemi informovat i
občanskou veřejnost v místě působení sboru.
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